
 REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO 
1. Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (00-728), ul. 

Bobrowiecka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 
0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 
6.187.000 złotych udostępnia możliwość bezpłatnego uczestniczenia w 
forum i dodawania komentarzy w serwisie www.dbajopluca.pl w celu 
wymiany informacji i opinii na publikowane tematy.  

2. Komentarze mogą dodawać wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet 
po dopełnieniu obowiązku logowania w serwisie. Użytkownicy publikują 
komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.  

3. Informacje umieszczone w serwisie nie stanowią porad lekarskich. W 
przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących stanu zdrowia należy 
każdorazowo zgłosić się do lekarza. 

4. Materiały umieszczane przez Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. mają 
charakter informacyjny i edukacyjny. 

5. Niedopuszczalne jest: 
a. umieszczanie przez użytkowników na forum treści sprzecznych z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wzywających do 
nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub propagujących 
przemoc; 

b. umieszczanie przez użytkowników na forum treści uznanych 
powszechnie za naganne moralnie, obraźliwych, będących 
pomówieniami, zawierających dane osobowe; 

c. umieszczanie przez uczestników na forum przekazów 
promocyjnych i reklamowych 

6. Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. zastrzega prawo do usuwania treści 
i komentarzy użytkowników sprzecznych z regulaminem bez podawania 
przyczyn. 

7. Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. może udostępnić posiadane dane 
osobowe użytkowników podmiotom i organom upoważnionym do 
przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 

8. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.  
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał 
zakładowy: 6.187.000 złotych („Administrator”). 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres wskazany powyżej.  
3. Administrator powołał inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/Pani 

skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 
pisząc na adres Inspektor Ochrony Danych, Polpharma Biuro Handlowe Sp. zo.o. 
Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail iod@polpharma.com lub 
telefonicznie – pod numerem + 48 22 364 63 11. 

4. Dane osobowe, przekazane nam bezpośrednio przez Panią/Pana, przetwarzane 
będą w celach: 



a. założenia i obsługi konta w portalu www.dbajopluca.pl, Administratora, 
dedykowanych dla profesjonalistów - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie 
Pani/Pana dobrowolnej zgody; 

b. weryfikacji − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest 
weryfikacja czy użytkownik spełnia warunki dostępu do serwisu 
dedykowanego dla profesjonalistów; 

c. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy 
Panią/Panem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 
Administratora, którym jest możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w 
tym również w następstwie profilowania. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie 
uniemożliwia dokonanie rejestracji.  

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane m.in. dostawcom usług IT, 
podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, serwisowe, firmom 
kurierskim do świadczenia usług. 

8. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom 
upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 

9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw 
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej. 

10. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, dane 
osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania. 

11. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony 
interes realizowany przez Administratora, dane będą przetwarzanie do czasu 
wniesienia sprzeciwu. 

12. Po upływnie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu 
przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 
danych wynikającego z przepisów prawa. 

13. Przysługuje Pani/Panu: 
a. prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych;  

b. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
zgoda − prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

14. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z 
Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane 
wyżej). 

15. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje usunięciem danych 
użytkownika z bazy danych. Kopie zapasowe są przechowywane zgodnie z 
wyznaczonym przez Administratora czasem retencji.   

16. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO. 


